
М'які меблі: класика, і новаторство
27.06.2011 19:49

Людині властиво втомлюватися від тривалої напруги, а втома заважає ефективно
працювати, не дає відчути себе не те що володарем Всесвіту, але навіть маленькою
господинею великого офісу. Тому дуже важливо створити такі умови, щоб звести до
мінімуму і напругу, і втому. Звичайно, допоможуть в цьому правильно підібрані, красиві і
технічно довершені офісні м'які меблі.

  

Крісла, стільці і дивани для офісу можуть бути виконані в класичному стилі, який з
естетичної точки зору і сьогодні радує око, можуть відрізнятися авангардним дизайном,
але головне — вони повинні ідеально вписуватися в загальний інтер'єр офісу по стилю і
бути максимально зручними у використанні, адже в першу чергу ці меблі призначені для
роботи      .Чи то прозорі натяки персоналу, що від сидіння на стільцях, якими пора піч
топити, пропонувати гостям болять спини, чи то оббивка допотопного крісла колишнього
шефа, що розійшлася по швах, на ухвалення важливого рішення: купити нові м'які меблі
для офісу. 

Отже, бос попросив свого незамінного секретаря поїздити по меблевих магазинах, а до
п'яти вечора висловити міркування з приводу оновлення інтер'єру.  Як же підібрати
крісла, стільці і дивани для офісу? Насамперед займіться найдорожчою і відповідальною
"одиницею" — кріслом керівника. При цьому важливо врахувати, що навіть
"найжорсткіший" керівник вважає за краще сидіти у м'якому і зручному кріслі. Його
повинно бути сконструйовано по останньому слову техніки і відрізнятися чудовою якістю
оббивки. В більшості випадків керівники віддають перевагу кріслу, обладнаному
газліфтом — пневматичним механізмом підйому сидіння.

  

  

Деякі моделі не тільки дозволяють міняти кут нахилу спинки, але мають так званий
регулятор пружини гойдання, що дозволяє корпусу плавно відкидатися під певним кутом.
Може змінюватися також і висота підлокітників. Для керівника звичайно вибирають
крісло з оббивкою з натуральної високоякісної шкіри класичних кольорів: чорного,
темно-коричневого, сірого або бордо. Підстава і підлокітники виготовлені з цінних порід
дерева або хромованого алюмінію. Підбираючи крісла і стільці для решти співробітників,
слід керуватися практичними міркуваннями: під час роботи людині властиво часто міняти
положення тіла, тому стілець повинен легко "підстроюватися" до різних рухів. Ідеальне
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положення хребта під час сидіння можна порівняти з латинською буквою S. Бажано, щоб
кут між сидінням і спинкою стільця був трохи більше 90 градусів. Якщо співробітник часто
працює з комп'ютером, слід вибрати крісло з підлокітниками, які, приймаючи на себе вагу
рук, знімають навантаження з хребта і плечей.  

Мобільність меблів — віяння нового часу і необхідність, що підвищує ефективність
роботи. При виборі крісел і стільців прослідкуйте, щоб вони були обладнані коліщатками.
Крісло повинно легко пересуватися як по гладкій підлозі, так і по ворсистому килимовому
покриттю. Для відвідувачів краще поставити крісла і стільці з низькою спинкою. Крісла
на опорі, що обертається, створюють незручності під час бесіди, їх небажано
пропонувати гостям. Форми дивана і крісел в "зоні відпочинку" вашого офісу повинні
повторювати вигини тіла і розвантажувати хребет. Для цього, наприклад, передбачений
вал поперекової підтримки. Існують так звані трансформери — моделі з спинкою, що
відкидається, підлокітниками і підголовниками. Найбільш зручним є модуль, який
приводиться в дію за допомогою важелів або гідравлікою, керованою з пульта. Спинка із
змінним нахилом, яка має декілька фіксованих положень або прогинається під тілом,
враховуючи індивідуальну вагу людини і позу, що приймається, допоможе максимально
розслабитися. При цьому сидіння може висуватися вперед.

  

Відомо, що вага людини, яка сидить на дивані або кріслі, розподіляється по поверхні
нерівномірно. Різним частинам тіла для комфорту потрібен різний "опір матерії". Для
цього ціла армія творців м'яких меблів шукає чудодійне поєднання дизайну з ортопедією і
механікою, при цьому використовує складні багатошарові конструкції з матеріалів різної
щільності і пружності. Фірми, що дорожать своєю репутацією, застосовують тільки ті
технології, які базуються на медичних дослідженнях і досягненнях науки. Не звертайтеся
до так званих "гаражників", які виготовляють меблі кустарним: способом на досить
примітивному устаткуванні. Звичайно, ви зможете трохи заощадити. але при цьому не
одержите ніякої гарантії, що меблі служитимуть довго і ефективно. 

Ідеальною основою для сидіння є пружини. Для набивання використовуються як дорогі
натуральні матеріали (кінський волос, пух водоплавних птахів), так і дешевший поролон.
Важливим критерієм при виборі м'яких меблів для офісу є якість оббивки. Вона буває
двох видів: тканинна і шкіряна. Як оббивні тканини використовуються як традиційні, але
виконані за новими технологіями флок, велюр, шинілл або жаккард, так і тканини нового
покоління:мікрофібри, мікровелюр, штучний нубук. Більшість нових тканин від дії пилу,
грязі, проникнення рідини захищена тефлоновим просоченням. Грязь і пил просто не
пристають до такої матерії, але 
при цьому вона не перестає "дихати". Важливим параметром якості тканини є швидкість
її стирання. На виробництві вона вимірюється за допомогою спеціального тесту.
Дерев'яний круг з наклеєним зразком тканини, притиснутим до наждачного паперу №0,
обертається з певною швидкістю. До появи дірок тканина витримує звичайно від 4000 до
50.000 оборотів. Це і є "діапазон стирання".   Ще один елемент якості тканини — стійкість
до вигорання. Вона вимірюється в одиницях від 1 до 6. Причому 6 — найвищий показник,
що означає, що тканина зберігатиме свіжість кольору максимально довго. 
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Приємно радує око і дарує незабутні тактильні відчуття оббивка з натуральної шкіри.
М'яка, пружна, з дрібними шорсткостями, які тільки підкреслюють її цінність, така
оббивка завжди була признаком багатства і респектабельності власника крісла або
дивана. Ринок зараз все більш насищається новими моделями м'яких меблів. Більшість
вітчизняних виробників займаються розробкою саме цього сектора виробництва і цілком
успішно починають конкурувати із зарубіжними постачальниками елітних меблів. Крім
того, майже всі крупні виробники в Україні є одночасно і продавцями своєї продукції. З
одного боку, це оптимізує ціну — меблі йдуть від виробника до покупця прямо в руки,
минувши посередників. Врахуйте, з такими продавцями можна торгуватися і одержати
знижку на цілих 30%! Але з іншого боку — покупцю доводиться самому "прочісувати"
ринок у пошуках меблів, відповідних за ціною і якістю. Любіть себе і піклуйтеся про
здоров'я співробітників, адже зручні і красиві нові стільці і крісла, які ви підберете, не
тільки поліпшать самопочуття і працездатність колег, але будуть їм приємним
подарунком, піднімуть настрій в колективі.
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